
MANUAL DE USUÁRIO

DOCENTES



COMO ACESSAR O SIGES?

• Em qualquer navegador da internet, digite o 
endereço: www.siges.pr.gov.br

• Usuário: Alguns usuários usam o RG, outros 
foram cadastrados com o CPF

• Senha: ******** (mínimo oito caracteres)

http://www.siges.pr.gov.br/




NÃO CONSIGO ACESSAR OU 
PRIMEIRO ACESSO

• Clique no link: Não consigo acessar o sistema



Selecione uma 
das opções

Informe seu 
CPF e as letras

Confira seu
e-mail



Clique no link e 
redefina sua senha



A senha deve possuir no 
mínimo 8 caracteres 
(letras ou números)



DIÁRIOS DE CLASSE



Matrícula>>Relatórios>> Registro de Classe



Selecione a turma







Lançamento de Aulas Dadas – O professor deverá registrar o número total de aulas 
dadas naquele bimestre no Diário de Classe impresso, devendo fazer o lançamento 
no SIGES;

Lançamento de Faltas – Deverá ser registrado no SIGES apenas o total de faltas 
correspondente a cada estudante no período. No Diário de Classe impresso, para 
arquivamento, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Lançar uma aula/data para cada coluna. Exemplo: |07| para uma aula, |07|07| 
para duas aulas;
Lançar C para os estudantes que compareceram;
Lançar F para os estudantes que faltaram;
Lançar ED para Exercício Domiciliar,  após ter pedido deferido pelo Setor de 
Controle Acadêmico e comunicado formal a Coordenação de Curso. 

Lançamento de notas – Devem ser lançadas no SIGES bem como no Diário de 
Classe impresso, as notas referente a avaliação do rendimento, numa escala de 0 
(zero) a 10 (dez) com uma casa decimal. 

Lançamento de conteúdo - Devem ser registrados no Diário de Classe impresso a 
data da aula e o conteúdo abordado de forma sucinta, de acordo com os itens 
previstos no Plano de Ensino da Disciplina.



PRAZOS PARA LANÇAMENTOS DE 
NOTAS E FALTAS NO SIGES

• Os períodos de lançamentos de notas e faltas 
bimestrais no SIGES obedecem as regras 
Regimentais da Unespar, sendo: 

• até 6 (seis) dias úteis após o término do 
bimestres  (1º, 2º e 3º)

• Até 2 (dois) dias úteis para o último bimestre

• Até 6 (seis) dias úteis para os exames finais.

Consulte o calendário acadêmico em: www.unespar.edu.br/calendarios



REGISTRAR NOTAS E FREQUÊNCIA



Matrícula>> Registrar Avaliação>> Registrar avaliação/falta



Selecione a turma



Selecione Disciplina
Selecione Bimestre
Clique em Registrar Notas e Faltas



Informe o número de aulas 
ministradas no bimestre/semestre

Informe a nota e o total de 
faltas



Após digitar as notas dos 4 bimestres
fazer o cálculo do resultado



Após fazer o cálculo da disciplina, o sistema faz a média dos 
quatro bimestres e apresenta o resultado da disciplina:
•Estudantes com nota inferior a 4 estarão reprovados.
•Estudantes entre 4  e  6,9 estarão de exame.
•Estudantes com nota igual ou superior a 7 estão aprovados.
Caso o docente efetue alterações de nota ou frequência, é 
necessário refazer o cálculo.



Registrar exame final







Fazer o cálculo do exame



Após digitar as notas do exame, é necessário fazer o 
cálculo do exame final, o sistema fará uma média entre a 
média bimestral e a nota do exame final.
Estudantes com nota final igual ou superior a 6 estarão 
aprovados na disciplina. Os demais constarão como 
reprovados.



DÚVIDAS?

Entre em contato com o Setor de Controle 
Acadêmico do campus.


